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Beslissing 
 

Betreffende  
 

De publicatie van documenten op de webiste van de NKC:  
Verduideling van de procedure 

___________________________________________________________________ 
 

Inleiding 

 

In artikel 10 van het samenwerkingsakkoord van 2002 zijn de volgende bepalingen opgenomen:  
 
"Art. 10. De Nationale Klimaatcommissie stelt de op grond van de gewestelijke en federale 
initiatieven verkregen inlichtingen, ter beschikking van : 

1. de Gewesten; 
2. de federale regering of andere organen; 
3. natuurlijke of rechtspersonen die daarom verzoeken. 

Met instemming van alle betrokken Partijen kunnen deze gegevens in digitale vorm worden 
overgemaakt of kunnen zij opgeslagen worden in een databank die toegankelijk is voor alle 
geïnteresseerden. 
De door de Partijen ontvangen inlichtingen kunnen evenwel vertrouwelijk worden gehouden in de 
gevallen bepaald door de op de bevoegde dienst in kwestie toepasselijke wetgeving inzake de 
openbaarheid van bestuur." 
 

Het huishoudelijk reglement van de NKC herneemt deze bepaling betreffende de terbeschikkingstelling 
van informatie in haar artikel 27§2. 
 
Sinds 15 maart 2017 beschikt de NKC over een nieuwe website (www.cnc-nkc.be) die haar in staat stelt 
verschillende documenten en informatienota's ter beschikking te stellen. 
 
Deze nota handelt over de publicatie van "documenten" en "informatienota's" die betrekking hebben op 
de werkzaamheden van de NKC. De nota handelt niet over de publicatie van de agenda en de notulen van 
vergaderingen waarvoor de procedure duidelijk is: de agenda wordt gepubliceerd, evenals de notulen van 
genomen beslissingen in de schoot van de NKC. De volledige notulen worden niet gepubliceerd. 
 
Op de plenaire vergadering van 28 juni 2021 bleek het opportuun om duidelijkheid te scheppen over de 
te volgen procedure met betrekking tot documenten en informatienota's, en dit in het bijzonder voor 
gevoelige onderwerpen zoals de lastenverdeling. 

http://www.cnc-nkc.be/


 
Tijdens de plenaire vergadering van 21 februari 2018, onder punt 10. Publicatie op NKC website van 
goedgekeurde rappode rapporten en besluiten van de NKC op de website van de NKC, had de NKC reeds 
het volgende besloten (NL en FR versie hieronder): 
 

 
 

 
 
Deze beslissing is ambigu in de mate dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen documenten die 
uitdrukkelijk door de NKC zijn goedgekeurd en documenten die haar ter informatie worden toegezonden. 

Voorstel van beslissing 

 
De NKC beslist de volgende elementen met betrekking tot publicatie op de NKC-website: 
 

- agenda en notulen van vergaderingen: de agenda en besluiten worden gepubliceerd, de volledige 

notulen worden niet gepubliceerd 

- documenten of rapporten die formeel zijn goedgekeurd door de NKC: publicatie op de NKC-

website is standaard 

- documenten of rapporten die niet formeel zijn goedgekeurd door de NKC, in de zin dat ze ter 

informatie werden overgemaakt: 

Om de drie maanden wordt een lijst van deze documenten opgesteld en via een 
stilteprocedure (met een termijn van 5 werkdagen) aan de leden van de NKC ter 
bekendmaking voorgelegd; na deze termijn worden de documenten bekendgemaakt, 
tenzij de stilteprocedure wordt doorbroken. 


